
Cyrilometodějská církevní základní škola, Lerchova 65, Brno 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 

14.10.2013 
PŘÍTOMNI: 

 
Zástupci nezletilých žáků 

 pí Milena Levíčková 
 Mgr. Karel Plocek 

 MUDr. Štěpán Tuček 

Pedagogičtí pracovníci 

 Mgr. Petr Kolář 
 Mgr. Lucie Kabátková 
 Mgr. Jana Slavíková 

Zástupci jmenováni zřizovatelem 

 s. Františka -  Ludmila Kadlčíková 
 s. Pavla  -  Marie Jančíková 
 s. Kristina  - Marie Jeřábková

Hosté: ředitelka školy Mgr. Pavlína Vojtěchová 

PROGRAM: 

1. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 

2. Informace ředitelky školy 

3. Náměty k příštímu jednání 

Předseda ŠR Mgr. Petr Kolář přivítal všechny přítomné a seznámil přítomné s programem jednání. 
 

 
 
PRŮBĚH JEDNÁNÍ: 

 

Ad 1) Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 

 

Výroční zpráva byla ředitelkou školy představena a jednotlivé kapitoly podrobně rozebrány. 

 

Školská rada Výroční zprávu za školní rok 2012/2013 schválila. 

 

 

Ad 2)  Informace ředitelky školy 

 

V návaznosti na projednání Výroční zprávy byly prodiskutovány následující záležitosti: 

 

Úpravy školy během prázdnin 

Během prázdnin se dokončila úprava malé a velké herny. V prostorách původní velké herny je 

vybudovaná nově jídelna pro střední školu. 

 

Tvorba Školního vzdělávacího programu pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením 

ŠVP LMP byl sestaven pro všechny ročníky (1.- 9.ročník). V tomto školním roce se podle něj 

vzdělávají 2 žákyně školy. 

 

Zateplení půdních prostor 

Očekává se zvýšení teplotního komfortu převážně ve 3. patře školy a nižší náklady na vytápění školy. 

Práce budou probíhat cca 3 měsíce. 

 

Počet žáků školy se stále zvyšuje. V současné době jsme nuceni žáky do některých ročníků zcela 

odmítat. V novém školním roce bychom rádi otevřeli 3 třídy prvního ročníku. Bude nutné vyřešit 

prostorové možnosti školy (kam třídy umístit). 

 

 



 Ad 3) Náměty k příštímu jednání 

 

O příštím jednání bude informovat předseda ŠR emailem. 

 

 
 

 

Předseda ŠR Mgr. Petr Kolář poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil. 

 

 

Schválil: Mgr. Petr Kolář, předseda ŠR    Zapsala: Mgr. Jana Slavíková 

 

 

V Brně 14. října 2013 

 

 

 


